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Santrauka. Darbo tikslas – įvertinti kompiuterine bandos valdymo sistema registruojamų rodiklių (pieno kiekio, 

elektrinio pieno laidumo, gyvulio aktyvumo, kūno svorio) diagnostinę reikšmę prognozuojant karvių susirgimus endo-
metritu, mastitu ir šliužo dislokacija į kairę. Tyrimas atliktas 2008 10 01–2009 05 01 vienoje Lietuvos žemės ūkio ben-
drovių. Atrinkta 80 panašaus produktyvumo (7000–8000 kg per laktaciją) ir amžiaus (2–3 laktacijų) šviežiapienių (iki 
30 laktacijos paros) karvių, kurios skirstytos į grupes po 20 pagal ligą – sergančios mastitu, endometritu, šliužo disloka-
cija į kairę ir kontrolinės – sveikos. Fiziologiniai rodikliai (pieno kiekis, elektrinis pieno laidumas, aktyvumas ir kūno 
masė) fiksuoti likus 3, 2, 1 dienai iki klinikinės ligos diagnozės ir ligos nustatymo dieną. Pieno kiekis matuotas kilog-
ramais (kg), elektrinis pieno laidumas – milisiemensais (mS), aktyvumas – žingsnių skaičiumi per valandą (žngs./val.), 
kūno masė – kilogramais (kg). Nustatyta, kad, likus trims paroms iki išryškėjant klinikiniams mastito simptomams, 
elektrinis pieno laidumas buvo didesnis 15 proc. (p<0,003), o kūno masė – 8,6 proc. (p<0,05) negu kontrolinės grupės 
karvių. Likus dviem paroms, nustatyta 17 proc. (p<0,02) mažesnė pieno produkcija. Likus trims paroms iki susirgimo 
endometritu, karvių aktyvumas 30 proc. (p<0,04) mažesnis negu kontrolinės grupės. Likus trims paroms iki pasireiš-
kiant klinikiniams šliužo dislokacijos į kairę (ŠDK) simptomams, sergančių karvių aktyvumas buvo 59 proc. (p<0,004) 
mažesnis negu kontrolinės grupės. Likus vienai parai iki diagnozuojant ŠDK, 35,7 proc. (p<0,05) mažesnė pieno pro-
dukcija buvo už kontrolinės grupės karvių. Pieno elektrinis laidumas reikšmingas nuspėjant susirgimą mastitu, judrumas 
– prognozuojant susirgimą mastitu, endometritu ir šliužo dislokacija į kairę. Pagal sumažėjusią produkciją galima spręs-
ti apie prasidedančią patologinę būklę. Padidėjusi kūno masė statistiškai siejasi su susirgimu mastitu.  
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Abstract. The objective of this paper is to evaluate the diagnostic value of physiological parameters measured with 

the help of Herd Management Software (milk yield, electrical conductivity of milk, body-weight and walking activity of 
cows). Based on clinical symptoms, cows have been grouped into four test groups: cows with sub-clinical mastitis, 
endometritis, left displaced abomasum and clinically healthy cows (control group); 20 cows in each. Physiological 
measurements (milk yield and electrical conductivity of milk, body-weight and activity of cows) of all examined cows 
were taken on the 3d, 2nd, and 1st day before illness. Activity has a clinical value for diagnosis of mastitis 2 days before 
the occurrence of the symptoms (50% lower compared to the control group, p <0.04). Milk yield 2 days before the oc-
currence of the symptoms was by 17% lower compared to the control group (p<0.02). Electrical conductivity of milk 3 
days before the contraction of the disease was 15% higher compared to the control group (p<0.003). Body weight was 
8.6% higher (p<0.05) compared to healthy cows. Activity has a clinical value for diagnosis of endometritis 3 days be-
fore the occurrence of the symptoms (p<0.04); by 30% lower compared to the control group). Activity has a clinical 
value in diagnosing abomasal displacement 3 days before the occurrence of the symptoms (59% lower, p<0.004); milk 
yield 1 day before the occurrence of the symptoms was 35.7% lower (p<0.05) compared to the control group. 

Keywords: herd management software, mastitis, endometritis, displaced abomasums. 
 
 
Įvadas. Metritas, mastitas, šliužo dislokacija į kairę, 

acidozė – ligų kompleksas, atsirandantis po veršiavimosi 
(Žilaitis, 2007). Šios ligos yra pagrindinė pieno ūkių eko-
nominių nuostolių priežastis. Praktiniu požiūriu svarbu 
kuo anksčiau pastebėti ligos pradžią. T1 padeda atlikti 
komercinės bandos valdymo sistemos, registruojančios 
gyvulio fiziologinius parametrus – judrumą, kūno masę, 
pieno elektrinį laidumą ir produkciją (Moallem et al., 
2002; Antanaitis ir kt., 2009). 

Sveikatos būklė ypač siejama su įmitimu. Nustatytas 
neigiamas statistinis ryšys tarp gyvulio įmitimo ir repro-
dukcinių požymių (laiko iki pirmos rujos, sėkmingo apsi-
vasinimo) (Bastin et al., 2010). Praktikoje patogiau fik-
suoti kūno masės pokyčius. Nustatyta, kad, esant išreikš-
tam neigiamam energijos balansui ir sergant tam tikromis 
neužkrečiamosiomis vidaus ligomis, sumažėja kūno masė, 
gyvulio pieno produkcija, aktyvumas (Maatje et al., 
1997). Šie rodikliai ypač svarbūs vertinant karvės sveikatą 
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(Roche et al., 2007). J. E. Edwards ir P. R. Tozer (2004) 
nustatė, kad, karvei iki klinikinių šliužo dislokacijos (ŠD) 
simptomų likus 5 paroms, pieno kiekis statistiškai patiki-
mai sumažėja. Eksperimentiškai pagrįstas ryšys tarp pro-
duktyvumo pieno sudėties ir somatinių ląstelių skaičiaus 
piene (Anderson et al., 2010). Praktikoje naudojamos 
bandos valdymo sistemos, leidžiančios kontroliuoti ban-
dos priežiūrą pagal masę, pieno produkciją (Ostergaard, 
Grohn 2001). Padidėjęs elektrinis pieno laidumas rodo 
mastito pradžią (Hamann, Zecconi, 1998). Tiesioginę 
koreliaciją tarp sergamumo mastitais ir padidėjusio elekt-
rinio pieno laidumo nustatė R. A. Mrode ir G. J. T. 
Swanson (2003) bei R. E. Goodling su grupe mokslininkų 
(2001). Perspektyvios yra bandos valdymo sistemos, kai 
pagal pieno elektrinį laidumą ir karvės produktyvumą 
sprendžiama apie gyvulio susirgimo pradžią (Lukas et al., 
2009). Gyvulio judrumui ženklios įtakos aplinkos veiks-
niai ir produktyvumas neturi (Yániz et al., 2006). J. B. 
Adewuyi ir kitų tyrėjų (2006) duomenimis, besikeičiantis 
gyvulio aktyvumas ir pieno kiekis atspindi fiziologiją ir 
galima aptikti patologinių pokyčių. 

Kūno masė, pieno kiekis, elektrinis pieno laidumas, 
gyvulio aktyvumas, melžimo trukmė – kliniškai reikš-
mingi fiziologiniai rodikliai šliužo ligų diagnostikai, gy-
dymui ir profilaktikai (Antanaitis, 2008). Dauguma fizio-
loginių pokyčių akivaizdžiau kinta likus trims paroms iki 
ligos diagnozės. Norint kuo anksčiau pastebėti komplika-
cijas po veršiavimosi, tikslinga praktiškai įvertinti, kaip 
kinta produktyvumas, pieno elektrinis laidumas, judru-
mas, gyvulio masė iki pasireiškiant klinikiniams mastito, 
endometrito ir šliužo dislokacijos požymiams.  

Darbo tikslas – įvertinti kompiuterine bandos valdy-
mo sistema registruojamų rodiklių (pieno kiekio, elektri-
nio pieno laidumo, gyvulio aktyvumo, kūno svorio) diag-
nostinę vertę, prognozuojant susirgimus endometritais, 
mastitais ir šliužo dislokacija į kairę (ŠDK).  

Medžiagos ir metodai. Tyrimas atliktas 2008 10 01 – 
2009 05 01 vienoje Lietuvos žemės ūkio bendrovių. Ban-
dos valdymui ir apskaitai taikyta „Afifarm“ (Izraelis) 
kompiuterinė bandos valdymo programa, registruojanti 
fiziologinius duomenis – pieno kiekį (kg), elektrinį pieno 
laidumą (mS), gyvulio aktyvumą (žingsnių skaičių per 
valandą), kūno masę (kg), melžimo trukmę (min). Visų 
karvių duomenys registruoti kiekvieno melžimo metu ir 
išsaugoti elektroninėje laikmenoje.  

Atrinkta 80 panašaus produktuvumo (7000–8000 kg 
per laktaciją) ir amžiaus (2–3 laktacijų) šviežiapienių (iki 
30 laktacijos paros) karvių. Jos suskirstytos į grupes po 20 
pagal ligą – sergančios mastitu, endometritu, šliužo dislo-
kacija ir kontrolinės – sveikos. Susirgimai diagnozuoti 
pagal klinikinius požymius: mastitas – pagal tešmens 
ketvirčio skausmingumą, padidėjusią vietinę temperatūrą, 
netipiškus darinius piene; endometritas – pagal išskyrų 
pobūdį, gimdos palpuojamąją formą; šliužo dislokacija – 
auskultacijos-perkusijos tyrimo metodu (Martig, 1996). 
Visos ligos gydytos pagal specifinius konkrečios ligos 
gydymo protokolus. Pieno kiekis, elektrinis pieno laidu-
mas, karvės aktyvumas ir kūno masė kompiuterine bandos 
valdymo programa fiksuoti likus 3, 2, 1 parai iki kliniki-
nės ligos diagnozės ir ligos metu.  

Statistinė analizė atlikta statistiniu paketu (SPSS for 
Windows 15, SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Duomenų 
analizei panaudota aprašomoji ir daugiafaktorinė statistika 
(ANOVA). Skirtumams įvertinti naudotas Stjudento t-
testas. Duomenys buvo laikomi statistiškai patikimi, kai 
p<0,05. 

Moksliniai tyrimai atlikti laikantis 1997 11 06 Lietu-
vos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo 
įstatymo Nr. 8-500 („Valstybės žinios“, 1997 11 28, Nr. 
108) bei poįstatyminių aktų – LR valstybinės veterinari-
nės tarnybos įsakymų „Dėl laboratorinių gyvūnų veisimo, 
dauginimo, priežiūros ir transportavimo veterinarinių 
reikalavimų“ (1998 12 31, Nr. 4-361) ir „Dėl laboratori-
nių gyvūnų naudojimo moksliniams bandymams“ (1999 
01 18, Nr. 4-16). 

Rezultatai ir aptarimas. Vidutiniškai mažiausiai ak-
tyvios buvo karvės, sirgusios mastitu, – palyginti su kont-
roline grupe aktyvumas mažesnis 47,5 proc. (p<0,001); 
sirgusių endometritu – 17,9 proc. (p<0,01); ŠDK – 42,3 
proc. (p<0,001) (1 pav.). Palyginti su kontrolinėmis ser-
gančių mastitu karvių, elektrinis pieno laidumas buvo 
didesnis 12 proc. (p<0,001); sergančių endometritu – 4 
proc. (p<0,03); šliužo dislokacijos į kairę – 9,6 proc. 
(p<0,001) (2 pav.). Nustatyta, kad mastitu linkusios sirgti 
karvės, kurių kūno masė palyginti su kontrole yra 9,5 
proc. didesnė, o endometritu – 0,9 proc. Šliužo dislokacija 
į kairę dažniau serga karvės, kurių kūno masė 8,5 proc. 
mažesnė nei kontrolinių (4 pav.). Ženkliai skiriasi sergan-
čių ir sveikų karvių produkcijos kiekis: kontrolinės karvės 
pieno duoda daugiau. Mastitu sergančių karvių produkcija 
yra 55,7 proc. (p<0,001), endometritu – 15,9 proc. 
(p<0,001), šliužo dislokacijos į kairę – 37 proc. (p<0,001) 
mažesnė palyginti su kontrolinės grupės karvių (3 pav.).  

Ryškus aktyvumo skirtumas tarp kontrolinės grupės ir 
mastitu sirgusių karvių užfiksuotas likus dviem paroms 
iki pasireiškiant klinikiniams simptomams – 50 proc. (p 
<0,04) mažesnis mastitu sirgusių karvių (1 pav.). Elektri-
nis pieno laidumas, likus trims paroms iki klinikinių ligos 
simptomų buvo statistiškai patikimai 15 proc. (p<0,003) 
didesnis negu kontrolinės karvių grupės (2 pav.). Padidė-
jęs elektrinis pieno laidumas siejamas su jonų koncentra-
cijos pokyčiais dėl uždegiminės reakcijos (Kitchen, 
1981). E. Norberg (2005) nustatė labai glaudžią koreliaci-
ją tarp elektrinio pieno laidumo ir sergamumo mastitais. 
L. Weber (2007) teigia, kad, karvei susirgus mastitu, su-
mažėja pieno kiekis ir padidėja elektrinis pieno laidumas.  

Likus dviem paroms iki pasireiškiant klinikiniams li-
gos simptomams, pieno produkcija buvo 17 proc. 
(p<0,02) mažesnė. Tyrimo metu nustatyta, kad likus trims 
paroms iki klinikinių ligos simptomų kūno masė buvo 8,6 
proc. (p<0,05) didesnė negu kontrolinės grupės karvių (4 
pav.). Pastebėta, kad stambios karvės, kurios po veršiavi-
mosi liesėja intensyviau, turi polinkį sirgti (Gearhart et al., 
1990). 

 Stambesnių nei vidutinės bandoje karvių pieno pro-
dukcijos sumažėjimas, jei jis nesietinas su laikymo ir 
priežiūros sąlygomis, ir pieno elektrinio laidumo padidė-
jimas gali būti vertinami kaip prognostiniai mastito po-
žymiai.  
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Nustatyta, kad likus trims paroms iki susirgimo endo-
metritu, karvių aktyvumas statistiškai patikimai (p<0,04) 
30 proc. mažesnis negu kontrolinės grupės karvių. J. B. 
Adewuyi ir kitų tyrėjų (2006) duomenimis, gyvulio akty-
vumo ir pieno kiekio kaita patikimai rodo patologinius 
pokyčius. Padidėjusi neesterifikuotųjų riebiųjų rūgščių 
koncentracija kraujyje siejasi su padidėjusiu aktyvumu 
(Adewuyi et al., 2006). Galima įtarti, kad gyvulys mažiau 
juda dėl prasidėjusios ligos (Heinrichs et al., 1996). Likus 
trims paroms iki pasireiškiant klinikiniams endometrito 
simptomams, gyvulys pradeda mažiau judėti. Sirgusių 
gyvulių masė, elektrinis pieno laidumas kinta panašiai, 
kaip ir sveikų. Pieno produkcija kinta nežymiai. Pagrindi-
nis kompiuterine valdymo sistema fiksuojamas požymis, 

patikimai siejamas su endometritu, yra judrumas.  
Tyrimo metu nustatyta, kad likus trims paroms iki pa-

sireiškiant klinikiniams ŠDK simptomams, karvių akty-
vumas statistiškai patikimai (p<0,004) 59 proc. mažesnis 
negu kontrolinės grupės karvių (1 pav.). Likus vienai 
parai iki klinikinių ligos simptomų, statistiškai patikimai 
35,7 proc. (p<0,05) pradėjo mažėti pieno produkcija (3 
pav.). Literatūros duomenimis, sergant šliužo dislokacija į 
kairę, per 305 laktacijos dienas primilžis iš sergančios 
karvės sumažėja nuo 250 iki 800 kg (Deluyker et al., 
1991).  

ŠDK pagal produkcijos sumažėjimą galima įtarti likus 
trims paroms iki susirgimo, o pagal aktyvumo sumažėji-
mą – vienai parai.  
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Pieno elektrinis laidumas reikšmingas nuspėjant mas-

titą, judrumas – prognozuojant susirgimą mastitu, endo-
metritu ir šliužo dislokaciją. Sumažėjusi produkcija yra 
prasidedančios patologinės būklės rodiklis. Padidėjusi 
kūno masė statistiškai siejasi su susirgimu mastitu. Tiria-
mi požymiai nėra specifiniai konkrečiai ligai ir gali būti 
vertinami kaip klinikinių požymių pradžia.  

Išvados. 
1. Diagnozuojant mastitą klinikiniai požymiai yra 

judrumas, pieno kiekis, elektrinis pieno laidumas. Karvių 
judrumas likus dviem paroms iki susirgimo – 50 proc. 
(p<0,04), pieno kiekis – 17 proc. mažesnis (p<0,02) nei 
kontrolinės grupės; elektrinis laidumas likus trims paroms 
15 proc. didesnis (p<0,003) negu kontrolinės grupės kar-
vių; kūno masė – 8,6 proc. didesnė (p<0,05) nei sveikų 
karvių. 

2. Diagnozuojant endometritą klinikinę reikšmę turi 
judrumas: likus trims paroms iki susirgimo, jis (p<0,04) 
30 proc. mažesnis negu kontrolinės grupės karvių. 

3. Diagnozuojant šliužo dislokaciją į kairę, klinikinę 
reikšmę turi judrumas ir pieno kiekis. Likus trims paroms 
iki susirgimo, karvių judrumas 59 proc. mažesnis, 
(p<0,004), o pieno kiekis likus vienai parai – 35,7 proc. 
mažesnis (p<0,05) nei kontrolinės grupės karvių. 
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